العدد السابع 2021

مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى

جــــامعة املــرقـــب

اجملــلة العــلمية

جملة علمية حمكمة حتت مسمى (جملة علوم الرتبية الرياضية والعلوم
األخرى)
منشورات كلية الرتبية البدنية – جامعة املرقب
املوقع اإللكرتوني
HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY

العدد السابع
(يونيو)  2021م

كلية التربية البدنية – جامعة المرقب – الخمس  /ليبيا II

العدد السابع 2021

مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى

هيئة التحرير
م

دكتور  /ميلود عمار النفر

عميد الكلية

رئيس التحرير

اللجنة العلمية املحلية
م
1
2
3
4
5
6
7

االسم
د .مفتاح محمد ابوجناح
د .خالد محمد الكموش ي
د .عبد الحكيم سالم تنتوش
د .زياد سويدان
د .عمران جمعة تنتوش
أ .هشام رجب عباد
أ .مح ـمــد عل ـ ــي زائ ـ ــد

1
2
3
4
5
6
7

د .جمال بكباي
د .سامية شينار
د .سامية ابريعم
د .يزيد شويعل
د .رضوان بلخيري
د .مسعودي ظاهر
د .عبد السالم مقبل الريمي

م
1
2
3
4
5

االسم
د .سعيد سليمان معيوف
د .سليمان الصادق االمين
د  .صبري عمران
د .فتحي البشيني
د .محمد جابر

الجامعة
املرقب
املرقب
الجبل الغربي
الزاوية
املرقب
املرقب
املرقب

الوظيفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة العلمية الدولية
الجزائر
باتنة /1الجزائر
العربي بن مهيدي ام البواقي  /الجزائر
الدكتور يحي فارس املدية  /الجزائر
العربي التبس ي تبسة  /الجزائر
زيان عاشور جلفة  /الجزائر
اليمن

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة االستشارية
الجامعة
طرابلس
املرقب
الزقازيق  /مصر
روسيا
املرقب

مالحظة
كافة البحوث تعبر عن وجهة نظر أصحابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة أو الكلية
جميع الحقوق محفوظة
2021م

كلية التربية البدنية – جامعة المرقب – الخمس  /ليبيا III

الوظيفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى

العدد السابع 2021

التعليم ااا الخاص ااة ب ا
األخرى

النش اارمجل ااة التربي ااة الرياض ااية والعل ااوم

طبيعة املواد املنشورة
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال
علوم الرياضة والتربية البدنية والعلوم األخرى ،الذي تتوافر فيه األصالة والجدية
واملنهجية العلمية.
وتقوم املجلة بنشر املواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية أو اإلنجليزية وتقبل
املواد في الفئات التالية:
 البحوث األصيلة. املراجعات العلمية. تقارير البحوث. املراسالت العلمية القصيرة. -تقارير املؤتمرات والندوات.

الالئحة الت يمية:
 -1أن تكون الدراسات أصلية ولم يسبق نشرها أو قبولها للنشر.
--2تصدر كلية التربية البدنية جامعةة املرقة مجلةة علميةة سسةمي (مجلةة التربيةة الرياضةية –
والعلوم األخرى( .
--3تصدر املجلة بصفة دورية كل 6-أشهر من كل عام.

أهداف املجلة:
-1املشاركة في سشجيع حركة البحث العلمي.
-2تحقيق إضافة جديدة على الساحة العلمية في املجاالت الرياضية.
--3نشر وسعزيز الدراسات واألبحاث العلمية الرياضية.
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سياسة النشر:
 -1تخ ةةت املجل ةةة بنش ةةر األبح ةةاث واملق ةةاالت العلمي ةةة ف ةي املج ةةاالت الرياض ةةية والتربي ةةة البدني ةةة
والعالج الطبيعي والتأهيل الرياض ي واألبحاث التربوية والعلوم األخرى املرتبطة بها.
--2يسةةم باالشةةترا فةةي املجلةةة باألبحةةاث أو املقةةاالت التةةي يجريهةةا أو يشةتر فيهةا أعضةاء هيئةة
التةةدريس أو البةةاحنين فةةي الجامعةة واملعاهةةد العلميةة ومراكةةز وهيئةات البحةث العلمةي فةةي ليبيةةا
وخارجها.
--3تنشةةر األبح ةةاث ف ةي املجل ةة وف ةةق األس ةبقية دوره ةا بعةةد تحكيمه ةا وإع ةةدادها ف ةي ش ةكلها النه ةةائي
وفق شروط النشر والقواعد التي تقررها املجلة.
 -4جمي ة ةةع األبح ة ةةاث املقدم ة ةة للنش ة ةر ال ت ة ةرد ألص ة ةحابها س ة ةواء نش ة ةةرت أو ل ة ةم تنش ة ةر وإذا تم ة ةت
ً
املوافقة على نشرها فإن لهيئة التحرير الحق في نشرها في الوقت الذي تراه مناسبا.
--5يخضع ترتي املوضوعات في املجلة العتبارات فنية.

شروط ومعايير النشر:
 -1تكون الدراسات أصلية ولم يسبق نشرها أو قبولها للنشر.
 -2يقدم الباحةث أصةل  +نسةةة علةى + CDثالثةة نسة مطبوعةة وعلةى وجةه واحةد فقة وعلةى
ورق كوارتر مقياس  4Aمع ضرورة تر الصفحات بدون ترقيم.
 -3تتضمن الصفحة األولى عنوان البحث ،اسم الباحث أو الباحنين ووظائفهم.
 -4يجة أال يزيةد عةدد الصةفحات عةن  20صةفحة وفةي حالةة الزيةادة عةن  20صةفحة يةتم دفةع
مبلغ خمسة دنانير عن كل صفحة.
 -5يمةةن الباحةةث أو البةةاحنين نس ةةة م ةن املجل ةة مجان ةا وف ةي حال ةة رغب ةة الباح ةث ف ةي الحص ةةول
على نسةة إضافية يسدد مبلغ خمس وعشرون دينار عن النسةة الواحدة.

إجراءا التحكي :
 -1تلتزم لجنة املجلة بإشعار الباحث بوصول بحنه وإحالته إلى هيئة التحرير.
 -2ت ةتم مراجع ةةة البح ةةوث املقدم ةة بص ةةورة مبدئي ةة م ةن هيئ ةة التحري ةر لتقري ةر م ةةدى ص ةالحيتها
وتمش ة ةيها م ة ةع سياس ة ةة املجل ة ةة ويمك ة ةن تبع ة ةا لة ةةذل اس ة ةتبعاد بع ة ةض البح ة ةوث وع ة ةةدم إرس ة ةالها
للتحكيم مع ضرورة إبالغ صاح البحث بذل .
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--3يح ةةال البح ةةث للتقي ةةيم م ةةن قب ةةل ثالثة ةة م ةةن األس ةةاتذة املحكمة ةين أعضة ةاء اللجنة ةة العلمية ةة
الدائمة للتربية البدنية في ليبيا.
--4تحة ةةال البحة ةوث املقدمة ةة للنشة ةر إلة ةى املحكمة ةين فة ةي آن واحة ةد وترفة ةق مة ةع البحة ةث اسة ةتمارة
التحكيم ليقوم كل محكم بملء هذه االستمارة خالل فترة محددة.
 -5سعتمد قرارات املحكمين باألغلبية من حيث القبول أو الرفض من قبل هيئة التحرير.
 -6تقوم لجنة املجلة بإبالغ أصحاب البحةوث بإجةاةة بحةثهم ،ولهيئةة التحريةر أن تطلة إجةراء
ً
سعديالت شكلية أو موضوعية بناءا على توصية املحكمين قبل إجاةة البحث للنشر
--7تلتزم املجلة بالسرية التامة بالنسبة لعملية التحكيم وأسماء املحكمين.

قواعد عامة:
 تقبل البحوث من خارج ليبيا. -سسديد الرسوم تحدد من قبل هيئة التحرير أو مجلس الكلية أو مجلس الجامعة.

شروط كتابة البحوث:
 -1تكت البحوث املقدمة للمجلة على ورق حجم. 4A.
 -2بالنسبة للهوامش تراعى الشروط التالية: من أعلى  3.5سم ومن باقي الجوان  3سم. خ العنوان الرئيس ي للبحث  SakkalMajallaحجم. 20 Bold . خ ة ة الكتاب ة ةة العربة ةةي  SakkalMajallaحج ة ةم  14ع ة ةةادي وتأخ ة ةذ أس ة ةماء الب ة ةاحنينوالعلماءBold..
 خ الكتابة األجنبي  Times New Romanحجم. 12 Bold . خ العناوين  Simplified Arabicحجم  16 Boldوالعناوين الصغيرة .14 Bold خ العناوين األجنبي  Times New Romanحجم . 16 Boldً
 -3بالنسةبة للجةداول تكةون مفتوحةة مةن الجةانبين ومسةطرة تحديةةدا مفةردا أمةا بدايةة ونهايةة
ً
الجدول فيكون التحديد مزدوجا .
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كلمة العدد

ً
الحمة ة ةةد هلل رب العة ة ةاملين وأصة ة ةةلي وأسة ة ةلم علة ة ةى خية ة ةر الةلة ة ةق أجمعة ة ةين محمة ة ةةدا النبة ة ةةي األمة ة ةةين
وعلى آلة وصحبه أجمعين ...........وبعد.
إن ة ةه ليس ة ةةعدني نياب ة ةة ع ة ةن مجل ة ةس الكلي ة ةة أن أق ة ةدم العا ا ادد السا ا ااابع (يونيا ا ااو 2021م( م ة ةن
املجل ة ةةد األول الع ة ةةدد الس ة ةةابع م ة ةةن مجل ة ةةة التربي ة ةةة الرياض ة ةةية والعل ة ةةوم األخ ة ةةرى الص ة ةةادرة م ة ةن
كلي ة ة ةةة التربي ة ة ةةة البدني ة ة ةة – جامع ة ة ةة املرق ة ة ة ف ة ة ةي ص ة ة ةةورتها الجدي ة ة ةةدة لتس ة ة ةةهم بجه ة ة ةةد واف ة ة ةةر ف ة ة ةي
النشة ة ة ةةر العلمة ة ة ةي فة ة ة ةي مختلة ة ة ة أنشة ة ة ةةطة التربية ة ة ةةة الرياضة ة ة ةةية والبدنية ة ة ةةة والصة ة ة ةةحية والفنية ة ة ةةة
والترويحية ة ة ة ةةة وبعة ة ة ة ةض العلة ة ة ة ةةوم األخة ة ة ة ةةرى املرتبطة ة ة ة ةةة باعتبارهة ة ة ة ةةا رائة ة ة ة ةةدة املجة ة ة ة ةالت العلمي ة ة ة ة ةة
املتخصصة ة ة ةة علة ة ة ةى مسة ة ة ةةتوى كلية ة ة ةةات التربية ة ة ةة البدنية ة ة ةة وعلة ة ة ةوم الرياضة ة ة ةة بدولة ة ة ةة الليبية ة ة ةة
إيمان ة ة ةا برس ة ة ةالة الجامع ة ة ةة ف ة ة ةةي ه ة ة ةذا الص ة ة ةةدد مراعي ة ة ةة اسس ة ة ةام محت ة ة ةوى املجل ة ة ةة بالتجري ة ة ة
والتط ة ةوير والتطبية ة ةق فة ة ةي ظة ة ةل أهة ة ةةداف الجامع ة ةات اإلقليمية ة ةةة األمة ة ةةر الة ة ةةذي أصة ة ةب ضة ة ةرورة
ملحة ة ةة فة ة ةي عة ة ةالم سة ة ةريع التغيية ة ةر بابتكارية ة ةة التكنولوجية ة ةا والتقة ة ةةدم العلمة ة ةي املة ة ةذهل ،حية ة ةةث
حق ة ةةق العل ة ةةم وثب ة ةةة كبي ة ةةرة ف ة ةي ك ة ةةل املج ة ةةاالت وكة ةان للتربي ة ةة البدني ة ةة نص ة ةيبا م ة ةن ه ة ةذا التق ة ةةدم
ً
ً
حية ة ةث لعة ة ة طمة ة ةوح علماؤهة ة ةا دورا أساسة ة ةيا فة ة ةي االعتمة ة ةاد علة ة ةى علة ة ةةوم حدينة ة ةةة ليكة ة ةون منهة ة ةا
املنطلق للتقدم.
وق ة ة ةةد آل ة ة ةت كلي ة ة ةة التربي ة ة ةة البدني ة ة ةة بالجامع ة ة ةة عل ة ة ةى تط ة ة ةوير ه ة ة ةذه املجل ة ة ةة حت ة ة ةى تص ة ة ةل إل ة ة ةى
املس ة ة ةتوى الالئ ة ة ةق بالجه ة ة ةةد ال ة ة ةذي تبذل ة ة ةةه للنه ة ة ةةوض به ة ة ةةا ب ة ة ةةين الجامع ة ة ةةات الليبي ة ة ةةة والعربي ة ة ةةة
والعاملية.
وال يس ة ة ةعنا إال أن نتق ة ة ةدم بالش ة ة ةكر لجمي ة ة ةع م ة ة ةن أس ة ة ةهموا ف ة ة ةي ظه ة ة ةور املجل ة ة ةة س ة ة ةواء بالنق ة ة ةةد
ً
البن ة ة ةاء أو تق ة ة ةديم املق ة ة ةاالت والبح ة ة ةوث والت ة ة ةراجم العلمي ة ة ةة ونتوج ة ة ةه إل ة ة ةيهم جميع ة ة ةا لطل ة ة ة
املزية ة ةةد مة ة ةن التعة ة ةاون حتة ة ةى نصة ة ةل بهة ة ةذه املجلة ة ةةة إلة ة ةى املسة ة ةةتوى العلمة ة ةي والفنة ة ةي املتكامة ة ةل فة ة ةي
مجاالت أنشطة التربية الرياضية والصحية والتربوية.
عميد الكلية
ورئيس هيئة التحرير
د :ميلود عمار النفر
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الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين كرة القدم أنموذجا

الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين
كرة القدم أنموذجا
أ-عبد املنعم امحمد فرحات
املقدمة:
ً ً
تمثل الرياضة أو األنشطة الرياضية باختالف أنواعها رافدا مهما في حياة الشعوب مهما كانت
ً
درجة تقدمها وتطورها ،إذ أنها لم تعد العاب وحركات بدنية فحسب وإنما متنفسا وهواية
ً
فضال عن كونها مهنة لبعض الرياضيين.
ُ
إن الحديث عن تاريخ الرياضة في ليبيا بصفة عامة يعد من املوضوعات التي أهملت الكتابة
فيه من قبل معظم الباحثين ،خاصة فيما يتعلق بالفترة املحددة بهذا البحث ،وإن معظم
الدراسات التي أشارت إلى هذا املوضوع كانت مركزة على الفترة ما بعد قيام الدولة الليبية
بمؤسساتها ووزاراتها املختلفة ،ولعل ذلك راجع إلى قلة املصادر واملراجع التي تناولت النشاط
الرياض ي بشتى أشكاله في ليبيا ،بالرغم من ممارسته في بعض املناطق مند فترات موغلة في
القدم حيث عرفت الرياضة بصورة عامة في ليبيا منذ عصور ما قبل التاريخ  ،ولعل اآلثار
ً
والنقوش املوجودة في بعض املناطق كجرمة وغيرها وما تحمله من نقوش تدل قطعا على
ممارسة الليبيين القدماء لبعض األنشطة الرياضية املختلفة( ،)1كما دلت اآلثار الرومانية في
ً
ليبيا أيضا على ممارسة بعض األنشطة الرياضة خاصة في بعض املناطق املزدهرة كمدينة
لبدة ،التي يوجد بآثارها امللعب الرياض ي ،وهو عبارة عن ساحة كبيرة مستطيلة الشكل أنشأه
الرومان أثناء احتاللهم لليبيا(. )2
أما عن العصور الحديثة -القرن التاسع عشر-فإن الرياضة لم تعرف بشكل رسمي
ً
ً
ومنظم في ليبيا إال على مستوى محدود جدا وفي مناطق محدودة أيضا كطرابلس وبعض املدن
الكبرى ،حيث أنشأت بعض الجاليات األجنبية خاصة اليهودية بعض األندية الرياضية في
ً
ً
مدينة طرابلس منذ ثمانينات القرن التاسع عشر حيث أسس (اوجينيو أربيب) ناديا رياضيا
أطلق عليه اسم (نادي الجيتو أي نادي الحارة ليحاكي الرياضة املنتشرة واملعروفة في أوروبا،
()3
وقد انضم لهذا النادي أفراد الطبقة الرأسمالية والقناصل والتجار
وأما عن الفترة الزمنية املستهدفة بالبحث فبالرغم من أنها تمثل في معظمها حقبة
االحتالل اليطالي وما نتج عنه من حروب وهجرة وأزمات متعددة .......الخ ،إال أن حياة بعض
1
2

علي يحيى المنصوري ،األلعاب والرياضات الشعبية ،ج ،1طرابلس ،المنشأة العامة للنشر ،ط1984 ،1م ،ص.7

و ازرة التربية والتعليم ،المرشد إلى أثار لبدة الكبرى ،طرابلس ،و ازرة اإلعالم والثقافة1968 ،م ،ص.33

3خليف ةةة محم ةةد األح ةةو  ،الجالي ةةات األينبي ةةة ف ةةي ليبي ةةا (( ،)1950-1835المجتم ة الليب ةةي) ،ط ةرابلس مرج ة ي ةةا الليبي ةةي ،
2005م ص 140
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ً
عامة املجتمع الليبي كان لها وجها أخر ،حيث تأثر الليبيون بما كانوا يشاهدونه في شوارعهم
وأحيائهم ومقاهيهم مما يمارسه األجانب خاصة الجاليات األجنبية املستوطنة في البالد ملختلف
األلعاب الرياضية والترفيهية ،فكان من البديهي أن يحاكي الليبيون أوالئك الشعوب بممارستهم
لبعض األنشط الترفيهية املختلفة كلعبة النرد (الطاولة) ( )1وغيرها.
ً
ً
ومما تجب الشارة إليه إن اختيارنا للفترة الزمنية املشار إليها لم يكن اعتباطا أو ارتجاال
وإنما كان لعدة غايات ومعطيات منها  :إن هذه الفترة شهدت انطالق الخطوات األولى لتأسيس
وميالد الفرق واألندية الرياضية ،خاصة املتعلقة بكرة القدم ،حيث تبلورت في عقد
العشرينيات من القرن العشرين فكرة إنشاء الفرق الرياضية وكذلك األندية فيما بعد ،وما
اشتملت عليه من شعارات وأزياء ،ومقار خاصة بها ،كذلك تم في هذه الفترة أيضا إنشاء أول
ملعب لكرة القدم على الطراز الحديث بطرابلس* ،وكذلك ظهرت في هذه الفترة الصحافة
الرياضية الحديثة التي اختصت باألنشطة الرياضية ...الخ ،كما بدأت خالل هذه الفترة أيضا
الفرق الرياضية الوطنية بخوض مباريات ودية ورسمية مع بعض الفرق املحلية والخارجية(،)2
وهو ما سنتعرف عليه أكثر من خالل هذا البحث .
شهدت النصف األول من القرن العشرين ازدياد النشاط الرياض ي بشتى أنواعه في
البالد ،حيث أصبح للمستوطنين اليطاليين وغيرهم أنديتهم الرياضية والترفيهية املتنوعة
ً
ً
والتي من بينها سباق السيارات الذي أقيم له مضمارا خاصا به بطرابلس وكذلك مضمار
ً
سباق الخيول وغيرها الكثير( ،)3كما أصبح لليهود أيضا نشاطهم الرياض ي الكبير بليبيا خالل
ً
الفترة قيد البحث ،حيث أصبح لهم خالل سنة 1913م عددا ال بأس به من األندية الرياضية
والترفيهية نذكر منها :
-1نادي الشبيبة اليهودي
-2نادي املكابي ،وهو من األندية التي كانت لها شهرتها في األلعاب األوملبية التي
ً
كانت تقام سنويا بفلسطين.
-3النادي الصهيوني
-4منتدى اليعازر(. )4
افال ةةد ز ةةاط ا  ،ط ةرابلس م ل ة الق ةةرج العش ةري

1

ص.99

 ،غريم ةةر ،عم ةةا ال ةةد

ل ةةاطم ،ط ةرابلس  ،مرج ة ي ةةا الليبي ةةي 1999 ،م ،

* اطظر الصورة رقم ( )3ص16

2

فيصل فخري ،الدليل الرياضي ،بنغازي ،ار الكتب ،ط1998 ،1م ص67

3

رحةةالت الصةةحافي العجةةوز ،شة راج فةةي لبنةةاج وبةةال اليوطةةاج واي اليةةا و ط ةرابلس الغةةرب ،صةةي

4

خليفة محمد األحو  ،المري السابق ،ص 150

،ص .224
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ً
كما أنشأت الجالية األمريكية مؤخرا بعض النوادي واملالعب داخل املعسكرات
والقواعد العسكرية كقاعدة املالحة التي أنشئت في منتصف األربعينيات من القرن العشرين
(. )1
ً
ونظرا لكثرة األنشطة الرياضية وتنوعها في ليبيا خالل الفترة قيد البحث فإن دراستنا
ً
هذه سوف تقتصر على أشهرها وأكثرها انتشارا في أوساط املجتمع الليبي أال وهي رياضة كرة
القدم؛ وذلك ملا لهما من عمق تاريخي وإقبال ونشاط رياض ي كبير( ،)2األمر الذي نتج عنه
بطبيعة الحال ظهور العديد من الفرق واألندية في مختلف ربوع البالد شرقها وغربها وجنوبها
ً
يعا في بحث ّ
مصغر كهذا* ،عليه فإن دراستنا هذه ستقتصر على فرق
يصعب تناولها جم
وأندية كرة القدم التي ظهرت في طرابلس املدينة دون غيرها من املناطق األخرى .
ويسعى هذا البحث في مجمله إلى جمع ما يمكن جمعه عن بدايات نشأة فرق كرة
القدم وكذلك األندية ،من خالل الجابة على التساؤالت اآلتية:
ّ
س متى وكيف كانت بداية تكون فرق وأندية كرة القدم في طرابلس؟ وما هي أهم تلك الفرق
واألندية؟ ومن هم وأبرز مؤسسيها؟ وهل كانت لهم شعاراتهم وغالالتهم ومشجعيهم أم ال ؟
ومتى تم إنشاء أول ملعب حديث لكرة القدم بطرابلس لجراء املباريات؟ .
ولإلجابة عن هذه التساؤالت سنتبع املنهج السردي الوصفي باعتباره يتماش ى مع
موضوع املادة ،معتمدين على بعض املصادر واملراجع املتمثلة في بعض الكتب وكذلك روايات
قدامى الرياضيين في بعض الصحف واملجالت واملواقع االلكترونية.
تعتبر رياضة كرة القدم بصفة عامة من األنشطة الرياضية الوافدة على املجتمع
ً
الليبي ،وإن ممارستها داخل البالد كان في الغالب مقتصرا على الوافدين األجانب دون
الليبيين ،ومعنى ذلك أن كرة القدم لم تكن من األلعاب الشعبية النابعة من املوروث الثقافي
ً
للمجتمع الليبي ،وبالرغم من ذلك فهي تعد أحد أهم األنشطة الرياضية التي القت إقباال
ً
ً
وانتشارا واسعا لدى معظم شباب املجتمع الليبي خاصة لدى فئة الذكور( ،)3وهذه اللعبة ال
ً
تختلف كثيرا بين سكان البدو والحضر ،إذ أنها تمثل القاسم املشترك بين الفريقين فيما

1
2

راسم رشدي ،طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ،ط ،1953 ،1ص 192
علي يحيى المنصوري ،المري السابق ،ص.21

* ظ ةةرت فةةي عش ةرينيات القةةرج الماضةةي العد ةةد م ة الفةةري واألطديةةة الرياضةةية فةةي مختلةةن ربةةو ليبيةةا ط ة جر من ةةا طةةا ي

الصمو فةةي لةةدامس غأسةةس سةةنة 1922م  ،وغأسةةس طةةا ي طبةةري فةةي طفةةس السةةنة  ،وطةةا ي الصةةابري سةةنة 1926م  ...الة

للم يد اطظر فيصل فخري  ،المري السابق ،ص19

3

على يحيى المنصوري ،المري السابق ،ص .21
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يتعلق باأللعاب الشعبية حيث تعتبر لعبة كرة القدة* أحد األلعاب املعروفة لدى الرجال
واألوالد الذكور في البادية ،والتي تقابلها لعبة كرة الجورب أو القماش في املدن(.)1
ولم يعرف سكان طرابلس كرة القدم بشكل رسمي ومنظم ،إال بعد مجيء االيطاليين
لليبيا سنة1911م ،حيث كان الجنود اليطاليون يجرون بعض مباريات لكرة القدم داخل
معسكراتهم وخارجها( ،)2والذي عنه أخد بعض الشباب الليبي تعلم فنون كرة القدم وتشكيل
الفرق الرياضية؛ وذلك من خالل مشاهدتهم املباشرة للمباريات بين الفرق االيطالية (. )3
والجدير بالذكر انه لم يكن من السهل على الشباب الليبي تكوين أي فريق رياض ي إبان
فترة االحتالل اليطالي إال بعد موافقة السلطات الحاكمة اليطالية آنذاك(.)4
وبالفعل فقد كان لصرار بعض شباب مدينة طرابلس املتحمس ملمارسة كرة القدم
فقد أسس مع بداية عشرينيات القرن املاض ي حوالي سنة 1924م أول فريق عربي وطني باسم
ً
االتحاد (لييوني) تحت إشراف الحكومة االيطالية( ،)5وقد اتخذ منزل الزيتوني مقرا له ،وأنفق
عليه التاجر محمد القريو( ،)6وقد زاول هذا الفريق الرياضة بنفسه بدون مدرب أو تدريب،
وخاض العديد من املباريات ضد الفرق اليطالية وفاز عليها( ،)7واستمر هذا الفريق في مزاولة
نشاطه الرياض ي إلى أن قررت السلطات اليطالية تغيير اسمه إلى فريق ( الخال أو القال)،
ويذكر مختار األسود* إن هذه التسمية تعني الشباب الليتوري العربي ،وقد خاض هذا
الفريق العديد من املباريات ضد الفرق اليطالية كفريق الراف(الطيران) وكذلك اليهودية
كفريق حرزي وفريق توراح وغيرها ،وقد تحصل هذا الفريق على كأس الوالي في سنة
1924م(.)8

*كرة القدة هي جرة صغيرة غصن م يلد البعير محشوة بنخالة الشعير أو القماش.
1

احمد محمد النويري ،المأثورات الشعبية في ليبيا  ،المؤسسة العامة للثقافة  ،ط2009 ، 1م ص ص .417 ،412

3

فيصل فخري ،الدليل الرياضي ،المري السابق ،ص ،11اطظر ايضاً إيماج سعد  ،مقابلة حوارية م مختار األسو ،

4

إيماج سعد ،المصدر السابق.

2

فيصل فخري ،غاري مسازقات جرة القدم الوطنية ،ج ،2بنغازي ،الكتب الوطنية ،ط1998 ،1م ،ص11

صحيفة أويا  ،بتاري 2009-5-6م forum.kooora.com ،

5

فيصل فخري ،الدليل الرياضي ،المري السابق ،ص.12

7

حس سليماج محمو  ،ليبيا بي الماضي و الحاضر ،المجلس األعلى لرعاية الفنوج و اآل اب ،األلن جتاب 1961 ،م

6

إيماج سعد ،المصدر السابق.

ص.418

* مختار رمضاج علي ابوبكر األسو مواليد 1924-2-10م وهو م ابرز المثقفي ال

عرفت م مد نة طةرابلس حيةةن جةةاج رحمةةر

لر زا طويل في الحرجة الفنية والرياضية خال ثالثينات وأربعينات القرج الماضي ،للم يةةد اطظةةر صةةحيفة قورينةةا فةةي عةةد ها الصةةا ر

بتاري 2009-5-6م.

 8إيماج سعد  ،المصدر السابق
كلية التربية البدنية – جامعة المرقب – الخمس  /ليبيا

89

HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY

الموقع اإللكتروني

العدد السابع 2021

الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين كرة القدم أنموذجا

والجدير بالذكر أن العبوا هذا الفريق لم يعجبهم االسم الجديد الذي أطلقته
ً
السلطات اليطالية على فريقهم ،مم اطروا لتركه وإنشاء فريق جديد بدال عنه وهو فريق
بالخير ( ،)1وقد ضم هذا الفريق عدد من أشهر الالعبين القدامى نذكر منهم رمضان ابوبكر
األسود** ،و محمد املابوني ،ومحمود الزقلعي ،ومحمد بن غارات ،ومحمد الجهاني ،والشارف
بن حسين ،ومحمد اشتيوي ،والهادي التركي ،ومسعود الزيتوني ،وعلى الفزاني ،وجمعه
فريفه ،ومحمد جبريل ،ومحمود فرنكه ( .)2انظر الصورة رقم ()4
ومما تجب الشارة إليه أن هذا الفريق في بدايات ممارسته لكرة القدم لم يكن له
ً
شعارا أو غاللة خاصا به وإنما كان الالعبون يلعبون في زييهم العربي الشعبي املعروف بعد أن
يتم قص السراويل من مستوي الركبة (. )3
ً
وخالل فترة الثالثينيات من القرن العشرين شهد نشاط كرة القدم بطرابلس تحسنا
ً
ملحوظا ،حيث ازداد توسعها وانتشارها بين الشباب في معظم األحياء واملناطق( )4وقد
ساعدهم في ذلك ما قامت به السلطات اليطالية الحاكمة انداك بإنشائها امللعب الرياض ي
ُ
الذي أسس منذ أواسط الثالثينيات ،وهو ما يسمى بامللعب البلدي 7-أكتوبر -الذي يقع
وسط طرابلس خلف معرض طرابلس الدولي ،فقد احتضن هذا امللعب عدة دوريات لكرة
القدم كان من أشهرها دوري سنة 1936م الذي اشترك فيه اليطاليون بسبعة فرق واليهود
بفريقين ،وفريق عربي وطني واحد ،ويذكر الشيخ محمود صبحي* إن الفريق العربي نزل
امللعب بالزي الرياض ي وسط تشجيع الجمهور وكانت النتيجة في النهاية تفوق الفريق الوطني
على الفريق االيطالي بهدفين مقابل صفر(. )5
ولم يرق للسلطات اليطالية ما شهدته من تفوق الفريق الوطني على منافسيه األمر
الذي جعلها تحد من نشاطاته وعرقلت تطوره ،ولم تنته تلك العراقيل إال بعد انتهاء الحرب
العاملية الثانية التي خرجت منها إيطاليا مغلوبة مدحورة( ،)6ونشطت بذلك خالل األربعينيات
القرن املاض ي الحركة الرياضية ،وتوالت املباريات بين الفرق الرياضية الوطنية التي كثر
1

فيصل فخري  ،الدليل الرياضي  ،المري السابق  ،ص12

**هةةو رمضةةاج علةةى ابةةوبكر األسةةو صةةاحب أو ز اقةةة رياضةةية غصةةر لالعةةب ج ةرة القةةدم فةةي ليبيةةا سةةنة 1923م اطظةةر
إيماج سعد  ،المصدر السابق .

2
3
4

فيصل فخري  ،الدليل الرياضي  ،المري السابق  ،ص13
إيماج سعد  ،المصدر السابق.

فيصل فخري  ،الدليل الرياضي  ،المري السابق  ،ص.14

* الش ةةي محم ةةو ص ةةبحي م ة س ةةكاج المد ن ةةة القديم ةةة ز ةرابلس وه ةةو م ة الرياض ةةيي الق ةةدامى ال ة
5

ز رابلس خاصة ما يسمى بوسعاية التولار .

ع ةرفت م الس ةةاحات الش ةةعبية

صحيفة االغحا 1992-3-15 ،م

 6حسن سليمان محمود ،المرجع السابق  ،ص.418
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عددها ونشاطها الرياض ي ،حيث تأسست النوادي الرياضية بطرابلس كان أولها نادي النهضة
في 1943-12-15م ،والذي ضم في عضويته محمد الخوجة ،وعمر الباروني ،الهاشمي تومية،
والطاهر قنابة ،ونجم الدين كعبار ،كما تأسس بطرابلس أيضا نادي الشباب سنة 1943م،
والذي أسسه سالم شرميط ،ومحمد الكريكش ي ،ومحمد الكريو ،ومسعود الزنتوتي(،)1
وبتأسيس هذين الناديين يذكر بعض املعاصرين لتلك الفترة بأن الشباب الليبي الرياض ي
املحترف أصبحوا متفرقين بين عدة أندية خاصة نادي الشباب والنهضة ،األمر الذي انعكس
ً
سلبا على األداء الرياض ي للشباب الليبي أمام الفرق الرياضية األخرى خاصة األجنبية
كاليهودية واليطالية ،فقرر الوطنيون وعلى رأسهم محمد الكريكش ي وغيره ضرورة دمج
الالعبين املحترفين في ناد واحد؛ وذلك لتوحيد جهود الشباب الليبي لكي تكون له نجاحاته
االيجابية أمام األندية األخرى(. )2ولم يمض عام على تكوين هذين الناديين حتى تم دمجهما في
ناد واحد وهو نادي االتحاد .
-1نادي االتحاد.
بداية التأسيس
تأسس نادي االتحاد من دمج ناديي الشباب والنهضة بطرابلس( ،)3حيث عقدت كل من
هيئتي نادي الشباب والنهضة اجتماع فيما بينهم يوم السبت 1944-7-29م ،املوافق  7شعبان
1363ه عند الساعة الثامنة مساء بمقر عمارة األوقاف بطرابلس ،اتفقوا فيه بعد مشاورات
على دمج األندية واتحادها في ناد واحد هاتفين اتحاد .اتحاد(. )4
وقد تم انتخاب هيئة لدارة النادي الجديد مكون من:
ً
 -1محمد القريو ،رئيسا
ً
 -2محمود الخواجة سكرتيرا
 -3سالم شرميط أمينا للصندوق
ً
 -4الطاهر قنابة عضوا ماليا
ً
 -5منصور كعبار عضوا
ً
 -6محمد الزقاعو عضوا
ً
 -7على املشيرقي عضوا
ً
 -8مظفر فوزي عضوا (.)5
 1محمد عبد المجيد احبيل  ،بعض األنشطة الرياضية في ليبيا 1960-1954م (مجلة القلعة) العدد الثاني 2014م  ،كلية اآلداب والعلوم مسالتة  ،ص. 256
 2إيمان سعد  ،المصدر السابق .
 3فيصل فخري  ،الدليل الرياضي ،المرجع السابق ،ص 22
 4إيمان سعد  ،المصدر السابق .
 5شبكة المعلومات الدولية .tehafans.yoo7.com ،
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وألهمية هذا الحدث التاريخي يذكر أن جريدة طرابلس الغرب أفردت له في عددها الصادر
ً
يوم 1944-8-1م مقاال خاصا به .
وفي 1944-11-23م تم تأسيس امليدان الرياض ي الخاص به(. )1
شعارالنادي ودالالته- :
يذكر أن أول من اختار وصمم شعار النادي هو املهندس منصور كعبار( ،)2وهو عبارة عن ثالثة
حلقات متصلة ببعضها البعض وهي ترمز في مضمونها إلى الواليات الثالث طرابلس وبرقة وفزان
ً
ً
التي تضم في مجموعها ليبيا آنذاك ،وهو تقريبا نفس الشعار النادي املعروف حاليا باستثناء
بعض التغيرات البسيطة انظر الصورة رقم(.)1
أما عن تشكليه نادي االتحاد- :فإن أول تشكيلة له كانت تتكون من :مصطفي الزنتوتي ،وعبد
السالم كريم ،وإبراهيم كفالة  ،وعبد املجيد املحجوب وسالم بن حسين ،وعبد هللا بو قرين،
وسالم قشاش ،ومحمود أبو هديمه ،وأحمد الطويل ومحمد الزنتوتي ،وعثمان بيزان ،ومسعود
الزنتوتي ،وعلى الزنتوتي ،ومصطفي البوالقي ،انظر الصورة رقم(. )2

 1محمد عبد المجيد احبيل  ،المرجع السابق  ،ص. 255
 2نادي االتحاد (طرابلس) تاريخ  arbyy.comشبكة المعلومات الدولية .

كلية التربية البدنية – جامعة المرقب – الخمس  /ليبيا

92

HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY

الموقع اإللكتروني

العدد السابع 2021

الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين كرة القدم أنموذجا

صورة رقم ( )1توضح الشعارالقديم لنادي االتحاد بالغتين العربية واالنجليزية نقال عن شبكة
املعلومات الدولية

الصورة رقم ( )2توضح صورألول تشكيلة لنادي االتحاد  ،نقال عن شبكة املعلومات الدولية
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 -2نادي الظهرة :
وهو نادي رياض ي ثقافي اجتماعي تأسس سنة 1947م بمدينة طرابلس بمنطقة الظهرة ،التي سمي
باسمها ،ويحمل شعاره الشكل املثلث بداخله الكأس بألوانه األحمر واألسود( ،)1وبالرغم من قدم
ً
وعراقة هذا النادي إال أن نشاطه الرياض ي كان مقتصرا على ما يبدو على املستوى الداخلي فقط
لم تكن له نشاطات واسعة كنادي االتحاد .
 -3النادي األهلي بطرابلس:
شهد نهاية النصف األول من القرن العشرين ميالد النادي األهلي بطرابلس في سبتمبر 1950م،
وهو من األندية الرياضية العريقة والشهيرة في ليبيا ،إال أن نشاطه الرياض ي ظهر بعد النصف
الثاني من القرن العشرين خاصة بعد أن انضم إليه نادي الطليعة باملدينة القديمة بطرابلس(. )2
أهم األنشطة الرياضية لكرة القدم خالل الفترة قيد البحث :
إن الحديث عن األنشطة الرياضية لكرة القدم بطرابلس خالل الفترة قيد الدراسة يقتصر على
ما قام به العبوا فريق االتحاد من لقاءات ومباريات داخلية وخارجية ،حيث تكونت خالل فترة
األربعينيات القرن العشرين لجان إدارية بطرابلس مهمتها الشراف على نشاط لعبة كرة القدم(. )3
ً
ً
وكان نادي االتحاد أول ناد يجري مباريات داخليا وخارجيا مع بعض الفرق الرياضية،
حيث أجرى بتونس مباراتين وديتين مع نادي الترجي التونس ي لكرة القدم ونادي حمام األنف سنة
1948م فكان اللقاء األول يوم االثنين 1948-5-17م والثاني يوم الثالثاء 1948-5-18م ،كما قام
برحلة رياضية إلى مالطا سنة 1950م وأجرى مباراة ودية مع فريق سليما املالطي يومي األحد
املوافق 1950-11-8م ،ويوم الثالثاء املوافق 1950-11-10م(.)4
كما استضاف فريق االتحاد بملعبه بطرابلس فريق الترجي التونس ي لكرة القدم سنة
1949م ،حيث أجرى معه مباراة ودية بملعب نادي االتحاد وتفوق عليه في يوم االثنين -6-20
(.)5
1949م
وقد واكبت الصحافة الرياضية وغيرها معظم األنشطة الرياضية و كتبت عنها في بعض
أعدادها الصادرة أنداك وقد كان من أبرز الصحف التي اهتمت بهذا املوضوع نذكر منها :صحيفة
املعرفة التي تصدر عن املعاهد الثقافية األمريكية (املركز الثقافي األمريكي في ليبيا ) بواقع عدد
ً
واحد كل أسبوعين( ،)6وبالرغم من أن بداية صدورها جاء متأخرا أي مع نهاية النصف األول من
القرن العشرين إال أنها كتبت عن العديد من املناشط التي سبقت ظهورها* .
 1فيصل فخري  ،الدليل الرياضي ،المرجع السابق ،ص  ،334ص335
 2المرجع نفسه ،ص 207
 3فيصل فخري  ،تاريخ مسابقات كرة القدم الوطنية ،المرجع السابق ،ص12
 4فيصل فخري  ،الدليل الرياضي ،المرجع السابق ،ص  166ص167
 5المرجع نفسه  ،ص 29
 6محمد عبد المجيد احبيل  ،المرجع السابق  ،ص. 254
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كذلك صحيفة طرابلس الغرب التي استأنف ظهورها سنة 1943م وقد أشرف على نشر
()1
األخبار الرياضية بها الصحفي (عمر فخري الحمداني)

الخاتمة
إن الحديث عن تاريخ النشاط الرياض ي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة بطرابلس خالل
النصف األول من القرن العشرين ،يعد من املوضوعات ذات األهمية التاريخية ،إذ أنه جزءا ال
ً
ً
يتجزأ من تاريخنا االجتماعي والثقافي ،حيث تأثر سلبا وإيجابا مع مجريات األحداث للبالد ،وقد
شهد هذا النشاط خالل الفترة قيد البحث قفزة نوعية نتج عنها نشأة الفرق واألندية وتطورها
ً
ً
الكبير داخليا وخارجيا ،بالرغم من غياب الدولة الوطنية واملؤسسات الرسمية الراعية لهذا
النشاط كوزارة الشباب والرياضة ...الخ .
وقد تبين لنا من خالل هذا البحث ما يلي:
 -1ساعد االستقرار النسبي الذي شهدته طرابلس خالل عقد العشرينيات من القرن املاض ي
وكذلك ازدياد عدد املستوطنين اليطاليين بطرابلس نشوء بعض العالقات املباشرة بين
االيطاليين واملواطنين خاصة فيما يتعلق باألمور املدنية وكان من بين تلك العالقة هي
التعامل الرياض ي بين الجانبين ،حيث أجرى الطرفان عدة مباريات ودية لكرة القدم منذ
عشرينيات القرن العشرين التي أظهر فيها الليبيون براعة كبيرة في اللعب .
ً
 -2استطاع الشباب الليبي وخاصة الطرابلس ي أن ينشؤوا ألنفسهم وبأنفسهم فرقا وأندية
رياضية تضاهي الفرق العاملية من حيث األداء الرياض ي ،بالرغم من صعوبة الوضع العام
للبالد الذي أنهكته الحروب ،إال أن ذلك لم يثن من عزم الشاب على ممارسة النشاط
الرياض ي ،والشك إن تفوق فريق االتحاد على بعض الفرق التونسية واملالطية -كما ّمر بنا-
لخير دليل على ذلك.
 -3مثلت الفترة قيد الدراسة القاعدة األساسية لالنطالق نحو تأسيس الفرق واألندية
الرياضية بمختلف أشكالها ،خاصة بعد استقالل البالد ،حيث لم تمر بضع سنوات حتى
بلغ عدد األندية في ليبيا ألكثر من عشرة أندية.

* انظر الصورة رقم (  ) 5بالملحق
 1المكتبة الرياضية العربية الشاملة  ،الصحافة الرياضية في ليبيا  ،شبكة المعلومات الدولية .
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ملحق الصور
صورة رقم ( )3توضح امللعب البلدي طرابلس ،نقال عن شبكة املعلومات الدولية

صورة رقم ( )4توضح أعضاء فريق الجال (بالخير) طرابلس نقال فيصل فخري  ،الدليل الرياض ي  ،املرجع
السابق  ،ص13
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صورة رقم ( )5مجلـة املعرفة العدد  70سنة ( 1954املركزالثقافي األمريكي) نقال عن شبكة املعلومات
الدولية.
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قائمة املصادرواملراجع
أوال :املراجع
 -1أحمد محمد النويري ،املأثورات الشعبية في ليبيا ،املؤسسة العامة للثقافة ط2009 ، 1م.
 -2أفالد بانزه  ،طرابلس مطلع القرن العشرين  ،ترجمه ،عماد الدين غانم ،طرابلس  ،مركز
جهاد الليبيين1999 ،م .
 -3حسن سليمان محمود ،ليبيا بين املاض ي والحاضر،املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب،
األلف كتاب1961 ،م..
 -4خليفة محمد األحول ،الجاليات األجنبية في ليبيا ( ( ،)1950-1835املجتمع الليبي) ،
طرابلس مركز جهاد الليبيين 2005 ،م .
 -5راسم رشدي  ،طرابلس الغرب في املاض ي والحاضر ،ط.1953 ،1
 -6رحالت الصحافي العجوز  ،شهران في لبنان وبالد اليونان وايطاليا وطرابلس الغرب  ،صيف
1938م ،االمانه  ،د.ت.
 -7علي يحيى املنصوري  ،األلعاب والرياضات الشعبية ،ج ،1طرابلس  ،املنشأة العامة للنشر
 ،ط1984 ،1م
 -8فيصل فخري  ،الدليل الرياض ي ،بنغازي  ،دار الكتب  ،ط1998 ، 1م
 -9فيصل فخري  ،تاريخ مسابقات كرة القدم الوطنية ،ج ،2بنغازي  ،الكتب الوطنية ،ط،1
1998م.
 -10محمد عبد املجيد احبيل  ،بعض األنشطة الرياضية في ليبيا 1960-1954م (مجلة
القلعة) العدد الثاني 2014م  ،كلية اآلداب والعلوم مسالتة.
 -11وزارة التربية والتعليم  ،املرشد إلى أثار لبدة الكبرى  ،طرابلس  ،وزارة العالم والثقافة ،
1968م.
ثانيا املو اقع االلكترونية :
 -1إيمان سعد ،صحيفة أويا  ،مقابلة حوارية مع مختار األسود  ،بتاريخ 2009 - 5-6م ،
. forum.kooora.com
 -2شبكة املعلومات الدولية .tehafans.yoo7.com ،نادي االتحاد (طرابلس) تاريخ
arbyy.comشبكة املعلومات الدولية.
 -3صحيفة االتحاد1992-3-15 ،م.
 -4نادي االتحاد (طرابلس) تاريخ  arbyy.comشبكة املعلومات الدولية .
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قائمة املحتويات
عنوان البحث

رقم الصفحة

ت

اسم الباحث

 1صالح الدين علي دخيل

تدريبات اللعب بمساحات امللعب وتأثيره على تطوير
بعض الصفات البدنية واملهارية في كرة القدم

18 - 1

 2محمد مفتاح جابر
حميد رجب السويح
محمد مسعود عبد الرزاق
 3عادل أحمد العباني

الصعوبات التي تواجه طالب كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة في تطبيق املهارات الحركية ملقرر الجمباز

 4عبد هللا محمد عبد هللا اشحيمة
5
6

7

8

سليمان إبراهيم املخرم
نجاة عياد الفالح
عبدالحكيم ضو غريبي
ليلي محمد الصويعي
العجيلي علي الشاوش
عبدالعزيز رجب الفيتوري
عبدالرزاق إبراهيم القاللي
عبدالحميد عبدالقادر أبودينه
عبداملنعم امحمد فرحات

 9جمعة عبدالحميد شنيب
10
11

12

13

مصطفي محمد العويمري
حسن سليمان إمحمد الشطور
رمضان الضعيف
محمد شهوب
محمد عبدالجليل علي عكاشة
عبدالرزاق إبراهيم القاللي .
زياد صالح سويدان.
عبد العزيز رجب الفيتوري.
صالحة التومي الدروقي
رويدة رمضان الفتني

28 – 19
36 - 29

مدى مساهمة الرسوم الكاريكاتيرية في تنمية الوعي القومي
للتالميذ الصم وضعاف السمع
األبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة (دراسة تحليلية نقدية
لواقع الدول النامية مع التركيز على حالة ليبيا)
طرق االستعاضة من شح املياه الصالحة للشرب بمنطقة
يفرن
قياس تركيز االنتباه وأثره على التحصيل املعرفي لطلبة
املرحلة الثانوية

52 - 37
60 - 53
70 -61

تقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة بجامعة الزاوية

85 - 71

الرياضة في ليبيا خالل النصف األول من القرن العشرين
كرة القدم أنموذجا
ظاهرة تأخر الزواج للجنسين في املجتمع الليبي وآثارها وكيفية
الحد منها "دراسة ميدانية على عينة بمدينة الخمس"
اتجاهات بعض طلبة جامعة املرقب نحو النشاط الرياض ي

98 – 86
126 – 99
137 – 127

خصائص الترسبات الرملية الرياحية و مصادرها بطول مسار
خط السكة الحديدية بمناطق سرت و هون و سبها  ،ليبيا

154 - 138

فاعلية اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق أهداف التدريب
امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة
الزاوية
تطوير منظومة التعليم الجامعي في ضوء مدخل الجودة
الشاملة

170 - 155
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